
 مناسبات هيدروپوليتيك ايران و افغانستان
 

 28/1/1384 تاريخ ارائِ:                       راد هراد كاٍياًي

 22/2/1384تاريخ تأييد:        پژٍّشكدُ هطالعات راّثردي عضَ ّيأت علوي 

 چكيدُ
زٞس. زقٛاضي  ضا تكىيُ ٔي طٜىزضنس ٔزٕٛؿ آث ؾٝآة قيطيٗ ؾغح ظٔيٗ تٟٙب 

وٝ ثسا٘يٓ پطاوٙف ايٗ ٔيعاٖ آة زض ٘ٛاحي ٔرتّف  قٛز بٔي آقىبض ٔيقطايظ، ٍٞٙ

٘بثطاثط اؾت ٚ ضقس فعايٙسٜ رٕقيت ٚ ٔهطف ضٚظافعٖٚ آة زض أٛض ٔرتّف، 

ؾبظ پيسايف قطايظ حؿبؾي قسٜ اؾت وٝ ثؿيبضي اظ نبحت ٘ؾطاٖ اظ لطٖ  ظٔيٙٝ

ض ٔٙبؾجبت ٚاحسٞبي ز ثٙبثطايٗوٙٙس.  يبز ٔي ؾسٜ ٞيسضٚپِٛيتيهثيؿت ٚ يىٓ ثٝ فٙٛاٖ 

ٞبي آيٙسٜ  ؾبظ پيسايف تٙف آة ظٔيٙٝ ،ؾيبؾي زض ٔٙبعمي وٝ ٔيعاٖ ثبضـ ا٘سن اؾت

ؾطچكٕٝ زٚ ضٚزذب٘ٝ ٞيطٔٙس ٚ ٞطيطٚز  ،ٞبي زاذّي افغب٘ؿتبٖ وٛٞؿتبٖ ذٛاٞس ثٛز.

ذبٚضي ايطاٖ ٞؿتٙس. ٔٙبؾجبت ٞيسضٚپِٛيتيه افغب٘ؿتبٖ ثب ايطاٖ زض عَٛ يه  زض ٘بحيٝ

ثؿيبضي اظ  ،يٗ زِيُاثٝ  اؾتفبزٜ اثعاضي اظ فبُٔ آة ثٛزٜ اؾت.ط ٔجٙبي ث ،ؾسٜ ٌصقتٝ

ٞبي رسي ٔٛارٝ قسٜ وٝ وٛس  ٞبي رٕقيتي ايطاٖ زض ؾيؿتبٖ ثب آؾيت ٌبٜ ؾىٛ٘ت

زِٚت ايطاٖ ثب  ،ثٝ ز٘جبَ زاقتٝ اؾت. ثب تٛرٝ ثٝ ايٗ پيكيٙٝضا آ٘بٖ ثٝ زيٍط ٘مبط وكٛض 

)تزٗ( ٕ٘ٛزٜ  س زٚؾتي ثط ضٚي ضٚز ٞطيطٚزٕٞىبضي وكٛض تطوٕؿتبٖ الساْ ثٝ ثٙبي ؾ

ٔيٗ آة آقبٔيس٘ي إثبقس. يىي اظ اٞساف عطاحبٖ آٖ ت وٝ ؾطچكٕٝ آٖ افغب٘ؿتبٖ ٔي

ٌيطز.  قٟط ٔكٟس اؾت. ثب چٙيٗ السأي فٕالً ذبٚض ايطاٖ زض حٛظٜ ٘فٛش وبثُ لطاض ٔي

 ،ٚاثؿتٍي٘ٛيؿٙسٜ ثط ايٗ ثبٚض اؾت وٝ ثطاي ٌطيع اظ پيبٔسٞبي ٔٙفي ايٗ ثٙبثطايٗ 

 زِٚت ايطاٖ ثبيس ٘ٛفي ٔجبزِٝ غئٛپِٛيتيه ثب وكٛض افغب٘ؿتبٖ ثطلطاض ٕ٘بيس.

 .ٞيسضٚپِٛيتيه،افغب٘ؿتبٖ، ؾس زٚؾتي، ٔكٟس، ؾيؿتبٖ ٚ ثّٛچؿتبٖ:ّا كليدٍاژُ

 

 21شواره هسلسل   8314 تابستاى  دومشواره  ن شتسال ه ت راهبردي فصلناهه هطالعا
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 هقدهِ
ٌٛ٘ٝ ذبني اظ ٔٙبثـ ضا اضظا٘ي  ،عجيقت تبثـ ٔطظٞبي ؾيبؾي ٘يؿت ٚ ثٝ ٞط ٘بحيٝ ٚ ّٔتي

تيع ٔيبٖ ارتٕبفبت ا٘ؿب٘ي ٘يع زض ٕٞيٗ ٘بٕٞؿب٘ي زض پطاوٙف ٔٙبثـ ٔيبٖ ضيكٝ ؾ اؾت. وطزٜ

ضا ٔتٙبؾت ثب  ذٛيف ٞبيي وٝ تٛاٖ ٔسيطيت أٛض ثٝ ٚيػٜ ّٔت ٟ٘فتٝ اؾت؛ ٞب ّٔت ٘ٛاحي ٚ

آٔيع، نٙقتي  ٘طخ ثبالي ضقس رٕقيت ثٝ ٕٞطاٜ قٟط٘كيٙي قتبة ٔحيغي ٘ساض٘س. قطايظ ظيؿت

ثط ضا اي  تفطيحبت آثي ٚ ترطيت ٔحيظ ظيؿت، فكبض فعايٙسٜ ،قسٖ، تٛؾقٝ وكبٚضظي، تطاثطي

ٞبي وكٕىف ثط ؾط  ايٗ فكبضٞب ٘يع ظٔيٙٝٚ وكٛضٞب تحٕيُ وطزٜ زض ٞبي قيطيٗ ٔٛرٛز  آة

ٔيٗ إٞبي عجيقي زض ت ضٚزٞب ٘يع ثٝ فٙٛاٖ پسيسٜ ٞب پطٚضا٘سٜ اؾت. ٔٙبثـ آثي ضا زض ٔيبٖ ّٔت

 ا٘س. ؾعايي زاقتٝٝ ٚض تب وٖٙٛ ؾٟٓ ثٞبي ز ٔٙبثـ آثي ارتٕبفبت ثكطي اظ ٌصقتٝ

ٞبي  ٌيطي ٕتٌيطي ٔطظٞبي ؾيبؾي، وبضوطز ٔٙبثـ آثي زض ؾ ثب پيسايف زِٚت ٔسضٖ ٚ قىُ

ٞبي  قبٞس ثطٚظ تٙف ،ٔٙسي اظ ايٗ ٔٙبثـ اي وٝ زض ثٟطٜ ٌٛ٘ٝٝ ؾيبؾي ٕ٘ٛز ثيكتطي يبفت. ث

ثٙيبز  ٌطايبٖ، ٚالـاؾت وٝ ثبضـ ٚ ذكه ٞؿتيٓ. اظ چٙيٗ ٔٙؾطي  فعايٙسٜ ثٝ ٚيػٜ زض ٔٙبعك وٓ

اي وٝ  زا٘ٙس. زض ذبٚضٔيب٘ٝ ثٝ فٙٛاٖ ٔٙغمٝ ٞبي آيٙسٜ ضا ثحطاٖ آة ٔي ثؿيبضي اظ تٙف

تطي زض اذتيبض  ٞط وكٛضي وٝ ٔٙبثـ آثي غٙي ،ٞبي آثي، ضٚ٘سي فعايٙسٜ ذٛاٞس زاقت چبِف

تطي  اضي فٕيكتٛاٖ احطٌصاظ اي  زاقتٝ ثبقس زض ٔٙبؾجبت ٞيسضٚپِٛيتيه ٚ غئٛپِٛيتيه ٔٙغمٝ

 .ثٟطٜ ذٛاٞس ثطز
 

 الف توْيدات ًظري
إِّّي اعالق  ، ضٚز ثيٗرطيبٖ زاض٘سثٝ آٖ زؾتٝ اظ ضٚزٞبيي وٝ زض ثيف اظ يه وكٛض 

ٞب زض  إِّّي ٚرٛز زاضز. ٘ٛؿ ثطٕٞىٙكي ٔيبٖ ّٔت . زض ز٘يب ثيف اظ زٚيؿت ضٚز ثيٗقٛز ٔي

اظ ؾبظٌبضي ٚ ٕٞىبضي وبُٔ تب  اي عيف ٌؿتطزٜ ،ثطزاضي اظ ايٗ ٔٙبثـ آثي ٔكتطن ثٟطٜ

ٌيطز. ثطاي ٕ٘ٛ٘ٝ حٛضٝ ضٚز ٘يُ زض ٘ٝ وكٛض، حٛضٝ ضٚز اضزٖ  ٘بؾبظٌبضي ٚ رًٙ ضا زضثطٔي

ا٘س. ثب  قسٜ  ٌؿتطزٜ ثطإٞبپٛتطا زض ٔيبٖ پٙذ وكٛض ـزض ٔيبٖ ؾٝ وكٛض ٚ حٛضٝ ضٚز ًٌٙ 

ثطزاضي  ٚز زض ثٟطٜتٛرٝ ثٝ ٔهطف فعايٙسٜ آة زض آيٙسٜ ٚ افعايف ٔهطف وكٛضٞبي فطازؾت ض

)فٕستبً زض وكٛضٞبي  ٞب اظ ايٗ ٔٙبثـ، قبٞس فعٚ٘ي ٔكبرطات ٞيسضٚپِٛيتيه ٔيبٖ ّٔت
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ٞبي ؾيبؾت رٟب٘ي ضاثغٝ ٔؿتميٕي ٔيبٖ وٕي ٔٙبثـ ٚ  ٞب( ٞؿتيٓ. زيسٌبٜ فطٚزؾت ضٚزذب٘ٝ

ٔٙبثـ وٙٙس. اظ ايٗ ٔٙؾط، تبضيد ثكط آوٙسٜ اظ وكٕىف ثط ؾط ايٗ  ٞبي ا٘ؿب٘ي ثطلطاض ٔي ؾتيعـ

 إاؾت. اظ آ٘زب وٝ ٔيعاٖ آة قيطيٗ حبثت ٚ ٔهطف آٖ ضٚظافعٖٚ اؾت، اظ آٖ ثب فٙٛاٖ ٔٙك

 (1).قٛز ٞبي آيٙسٜ ثكط يبز ٔي ؾتيعـ

1ؾسٜ ٞيسضٚپِٛيتيه( ضا 21)ؾسٜ  ٞب لطٖ وٙٛ٘ي ثطذي غئٛپِٛيتيؿيٗ
زا٘ٙس ٚ ثط ايٗ  ٔي 

ِيُ ثحطاٖ ثطآٔسٜ اظ وٕجٛز آة اي زض رٟبٖ ثٝ ز ٞبي ٔٙغمٝ ٞب ٚ رًٙ ثبٚض٘س وٝ اغّت زضٌيطي

ٌفتٕب٘ي اظ زا٘كٛاضٜ غئٛپِٛيتيه ٚ ظيطٔزٕٛفٝ زا٘ف رغطافيبي  ،ٞيسضٚپِٛيتيه (2).ذٛاٞس ثٛز

ضٚز. ازثيبت ٔطتجظ ثب آٖ ٞط چٙس ٘ؿجتبً ٘ٛيٗ اؾت، ِٚي اؾتفبزٜ ؾيبؾي اظ  ؾيبؾي ثٝ قٕبض ٔي

 .پطزاظيٓ كٛاغٜ ٞيسضٚپِٛيتيه ٔيضٚ زض آغبظ ثٝ تكطيح زا٘ اظ ايٗ آة ٕٞٛاضٜ ٚرٛز زاقتٝ اؾت.

پبؾري ثٝ ايٗ پطؾف ثٝ زيٍط ؾرٗ  .ٞيسضٚپِٛيتيه، ٔغبِقٝ ٘مف آة زض ؾيبؾت اؾت

ٞيسضٚپِٛيتيه،تطويجي ٔتٛاظٖ اظ  (3)؟چٍٛ٘ٝ اظ آة ثطاي افٕبَ لسضت اؾتفبزٜ وٙيٓاؾت وٝ 

ٛح ٞبي ؾيبؾي زض ؾغ ٌيطي حيط آة ثط ؾيبؾت ٚ تهٕيٓإت ٚ اؾتزٚ ٚاغٜ آة ٚ ؾيبؾت 

ز، ٔٛضز قٛتٛا٘س ٔٛرت تٙف يب ٍٕٞطايي زض ايٗ ؾغٛح  اي ٚ وطٚي ضا وٝ ٔي ٔحّي، ٔٙغمٝ

ٞب ثط ؾط تمؿيٓ  ٞيسضٚپِٛيتيه، ٔغبِقٝ ؾتيع ٚ ٕٞىبضي ٔيبٖ ّٔت (4).زٞس ٔغبِقٝ لطاض ٔي

تٛاٖ زا٘كي تٛنيف وطز وٝ ثب تٛرٝ ثٝ حبثت  ضٚ ٞيسضٚپِٛيتيه ضا ٔي اظ ايٗ (5).ٔٙبثـ آثي اؾت

ٞبي ٚاحسٞبي ؾيبؾي  ٔيعاٖ آة قيطيٗ ٚ اثقبز فعايٙسٜ ٔهطف آٖ ثٝ ٔغبِقٝ ثطٕٞىٙكيثٛزٖ 

پطزاظز. زض زا٘ف  زض ذهٛل ٔٙبثـ آة قيطيٗ ٔي اي ٚ وطٚي ؾغٛح ٔحّي، ٔٙغمٝزض 

ٞبي رغطافيبيي  قبيس ٘رؿتيٗ اٍِٛيي وٝ زض لبِت ٔسَ ثٝ تجييٗ ذبؾتٍبٜ ،رغطافيبي ؾيبؾي

ثٛز. ٚي زض يه وكٛض  3ي پيتطٞبٌت2«پٛتيتىب ٞبي»  ٍِٛيا ؛تٙف ٔيبٖ ٕٞؿبيٍبٖ پطزاذت

 ظيط ٔٛضز ثطضؾي لطاض زازٜ اؾت: لبِتزٚ زض ضا بي آثي ٞ تريّي، تٙف

 .ضثٛزٖ آة فّيّي ضٚز .1

 (6)آثپركبٖ( ). زٌطؾٛيي)اذتالف( تفؿيطي زضثبضٜ ذظ تمؿيٓ آة .2

                                                                                                                   
1 . Century of hydropotitics 
2 . Hypothetica 
3 . Peter Haggett 
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ف رٟبٖ زضن ثٟتطي ُ ٔتطتت ثط آٖ زض ٘ٛاحي ٔرتّياوٙف ٔٙبثـ آثي ٚ ٔؿبقٙبذت پطثٙبثطايٗ 

 ثٝ زؾت ذٛاٞس زاز. ؾسٜ ٞيسضٚپِٛيتيهاظ 

 

 آتكرُ يا ّيدرٍسفر. 1
ٞبي ٔٛرٛز زض رٛ، ِيتٛؾفط)ؾٍٙىطٜ( ٚ  قبُٔ آةضا ٞبي ٔٛرٛز زض وطٜ ظٔيٗ  تٕبْ آة

ٞبي  ٞب ٚ پٟٙٝ ٞب، زضيبٞب، زضيبچٝ ٞبي ٔبيـ ٚ ربٔس وٝ ؾغح ظٔيٗ ضا ثٝ قىُ اليب٘ٛؼ زيٍط آة

زضنس آة آثىطٜ قٛض اؾت ٚ آة  97( 7)٘بٔٙس. ٔي 1ٌطفتٝ اؾت، آثىطٌٜؿتطزٜ يري زض ثط

زضنس زض لغت ٚ  70زٞس وٝ اظ آٖ ٔيبٖ ٘يع حسٚز  ضا تكىيُ ٔي آٖزضنس  3قيطيٗ تٟٙب 

 (8).ٔٙبعك يرجٙساٖ لطاض زاض٘س

ٚ تجريط زض رطيبٖ ثٛزٜ ٚ اظ يه چطذٝ  ـثٝ نٛضت ثبض پيٛؾتٝعٛض ٝ وطٜ ظٔيٗ ث آة زض

 وٖٙٛ ٕٞٛاضٜ حبثت ثٛزٜ اؾت. اثتساي تكىيُ وطٜ ظٔيٗ تب ٔمساض آة اظ .ٕ٘بيس يتجقيت ٔ ثؿتٝ

 20ٞط  ا٘زبْ قسٜ، ٞبي ثط اؾبؼ پػٚٞف. ؾتضٚثطٚ رٟبٖ ثب وٕجٛز آة آقبٔيس٘يأطٚظٜ 

رٕقيت  ٚ ايٗ ٔيعاٖ ٘يع ٔقبزَ زٚ ثطاثط ٘طخ ضقس قٛز ٔئهطف ؾطا٘ٝ آة زٚ ثطاثط  ،ؾبَ

 ضٚ ظ ايٗ. أيّيبضز ٘فط زيٍط افعٚزٜ ذٛاٞس قس 6/2رٕقيت رٟبٖ ثط  ،2025تب ؾبَ  .رٟبٖ اؾت

ؾْٛ ثبليٕب٘سٜ وٕجٛز  وٕجٛز آة ضا احؿبؼ ٚ يه حسٚز زٚ ؾْٛ ايٗ رٕقيت ٔكىالت رسي

 26آثي، اوٖٙٛ ثيف اظ  ( ثب ٌؿتطـ پسيسٜ ذغط٘بن و9ٓ).وطز ٚالقي آة ضا تزطثٝ ذٛاٞٙس

. زض نٛضت ازأٝ ضٚ٘س ا٘س ة ٔٛارٝآ ٖ وٕجٛزٔيّيٖٛ ٘فط رٕقيت ثب ثحطا 300وكٛض ثب ثيف اظ

وكٛض ثب رٕقيتي حسٚز زٚؾْٛ وُ رٕقيت ز٘يب،  66ٔيالزي ايٗ ضلٓ ثٝ  2050 ٔٛرٛز تب ؾبَ

 ذٛاٞس ضؾيس.

يٙسٜ آثؿيبضي اظ ٔٙبظفبت ٚ ٔٙبلكبت ٔيبٖ وكٛضٞب قسٜ ٚ زض ٔٛرت ة، آٔحسٚزيت ٔٙبثـ 

ٞبي ؾيبؾي ٔيبٖ وكٛضٞبي  وٙٙس تٙف يثيٙي ٔ إِّّي پيف وبضقٙبؾبٖ ثيٗ .٘يع ذٛاٞس قس

إِّّي، ٕٔىٗ اؾت تب ٘مغٝ  ٞبي ثيٗ ةآٞب ٚ  ٞب، زضيبچٝ ة ضٚزذب٘ٝآاظ   ٕٞؿبيٝ ثطاي اؾتفبزٜ

ٔٛضز  1830ٞبي ؾبظٔبٖ ُّٔ، زض ٘يٓ لطٖ اذيط ثيف اظ  . عجك ٌعاضـقطٚؿ رًٙ پيف ضٚز

                                                                                                                   
1 . Hydrospher 
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رًٙ ٚ يب ا٘فزبض ؾسٞب قسٜ ٖ ؾجت ثطٚظ آٔٛضز  37ٔٙبلكٝ زض ظٔيٙٝ آة زض رٟبٖ ضخ زازٜ وٝ 

 (10).اؾت

 

 آتي تحراى كن. 2
اظ ٘فط يقٙي افعٖٚ ثط ٘يٕي  ٔيّيبضز 4/2زض حبَ حبضط حسٚز  ،اؾبؼ آٔبضٞبي ٔٛرٛز ثط

وكٛض  189ٞط چٙس ٕ٘بيٙسٌبٖ  .ؾبوٙبٖ ظٔيٗ ثٝ آة آقبٔيس٘ي ؾبِٓ ٚ ثٟساقتي زؾتطؾي ٘ساض٘س

فتٝ ثٛز٘س وٝ قٕبض وؿب٘ي ضا وٝ ثٝ آة رٟبٖ زض ارالؼ ٞعاضٜ ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس تهٕيٓ ٌط

أب ٔٙبثـ آة قيطيٗ رٟبٖ ثب  ثٝ ٘هف وبٞف زٞٙس 2015ؾبِٓ زؾتطؾي ٘ساض٘س تب ؾبَ 

افعايس. زض ظيط ثٝ ثطذي  تط قسٖ ٚضقيت آة ٔي قٕبضي ضٚثطٚؾت وٝ ثٝ ثحطا٘ي تٍٙٙبٞبي ثي

 :وٙيٓ  اقبضٜ ٔي ايٗ تٍٙٙبٞباظ 

ٞبي لغجي ٚ  زضنس آة زض يرچبَ 70ٚيػٜ آ٘ىٝ  پطاوٙف ٘بثطاثط آة زض رٟبٖ، ثٝيه. 

 وٛٞؿتب٘ي اؾت.

ا٘س. ثٝ زيٍط ؾرٗ  اي، ٔيبٖ وكٛضٞب ٔكتطن ٔٙبثـ ثعضي آثي ضٚزذب٘ٝ ثؿيبضي اظزٚ. 

 %(.80% ٚپبوؿتب66ٖ%،فطاق89%،ّٞٙس97وكٛضٞب ثٝ ثيطٖٚ اظ ٔطظٞبي ذٛز ٚاثؿتٍي زاض٘س)ٔهط

 ٘س.قٛ ئٙبثـ ظيطظٔيٙي ثب قتبة ترّيٝ ٚ يب قٛض ٔؾٝ. 

 (11)قٛ٘س.  ٞبي نٙقتي ٚ وكبٚضظي آِٛزٜ ٔي ٔٙبثـ آة ؾغحي ثٝ ز٘جبَ فقبِيتچٟبض. 

ٔيٗ آة ٔٛضز ٘يبظ ذٛز ثٝ احساث ؾس ضٚي ضٚزٞب ٚ إثطذي اظ وكٛضٞبي رٟبٖ ثطاي ت

قٛز وٝ زض  ثيكتط ؾسٞب ثط ضٚي ضٚزٞبيي احساث ٔي زض فيٗ حبَا٘س.  ٞب ضٚي آٚضزٜ ضٚزذب٘ٝ

ضٚ ايٗ وبض ٕٔىٗ اؾت ثٝ ثطٚظ زضٌيطي ٔيبٖ وكٛضٞبي شيٙفـ  ض٘س، اظ ايٗچٙس وكٛض رطيبٖ زا

وٙٙس وٝ زض ثيف اظ  ثيف اظ چُٟ زضنس ٔطزْ رٟبٖ زض اعطاف ضٚزٞبيي ظ٘سٌي ٔي ٔٙزط قٛز.

 زٚ وكٛض رطيبٖ زاض٘س. وكٛضٞبيي وٝ زض ثبالزؾت ضٚزٞب لطاض زاض٘س، ٔقٕٛالً اظ ٔٛلقيت عجيقي

ايٗ ٔمبِٝ ثٝ ٔغبِقٝ ٔٙبؾجبت  .، ثطذٛضزاض٘ساظ آة ضٚزٞبي ٔكتطناؾتفبزٜ ثيكتط زض  فطازؾت

 .پطزاظز آة ذبٚضٔيب٘ٝ ٔي ٞيسضٚپِٛيتيه ٔيبٖ ايطاٖ ٚ افغب٘ؿتبٖ ثٝ فٙٛاٖ زٚ وكٛض زض ٔٙغمٝ وٓ

 .پطزاظيٓ ٔيثٝ ثطضؾي قطايظ ٞيسضِٚٛغيه ٚ ٞيسضٚپِٛيتيه ذبٚضٔيب٘ٝ ثٙبثطايٗ اثتسا 

 



 28ــــــــــــ فصلٌاهِ هطالعات راّثردي شوارُ ــــــــــــــــــــــــــــــــ 342

 خاٍرهياًِ. ّيدرٍپليتيك 3
أُ ٔؤحط زض ٛفاظ رّٕٝ آة آغبظ قسٜ ثبقس وٓ اؾت، ِٚي وٕجٛز آة  ثط ؾطٞبيي وٝ  رًٙ

زٞٙس وٝ آة ثٝ عٛض  ي ضٚي ٔيمعبٙٔزض  ٞبيي ؾتيعـٞب ثٛزٜ اؾت. چٙيٗ  ٌٛ٘ٝ زضٌيطي ايٗ

يبثس. زيٍط  ذكىؿبِي تغييط وطزٜ ٚ وبٞف ٔي ٚاؾغٝ فبُٔعجيقي وٕيبة اؾت ٚ فطضٝ آٖ ثٝ 

يب آة ٔٛضز ٚ تمبضبي رٕقيت فعايٙسٜ ضا ثطآٚضزٜ ٕ٘بيٙس يب  وٝ زجٛض٘سفٕستبً ٔايٙىٝ وكٛضٞب 

 (12).ثٝ ضقس ضا تإٔيٗ وٙٙس ٘يبظ التهبز ضٚ

تط ٚ  ثحطاٖ آة زض ذبٚضٔيب٘ٝ ثٝ ٔطاتت ذغط٘بن ذبٚضٔيب٘ٝ أطٚظٜ چٙيٗ قطايغي زاضز.

ٌطزاٖ اوٖٙٛ اؾطائيُ، اضزٖ ٚ تكىيالت ذٛز ٘مبط رٟبٖ اؾت. ٞٓ زيٍط٘فزبضآٔيعتط اظ ا

٘ؾط زاض٘س. وكٛضٞبي ٔهط،   فّؿغيٗ ثط ؾط تمؿيٓ آة ضٚز اضزٖ ثٝ عٛض رسي ثب ٞٓ اذتالف

طؼ غبِي، زثيطوُ غثب ٞٓ ٞؿتٙس. پزض وكٕىف ؾط تمؿيٓ آة ضٚز ٘يُ  ثط ؾٛزاٖ ٚ اتيٛپي ٘يع

رًٙ ثقسي زض  ثيٙي وطزٜ ثٛز وٝ ٞبي پبيب٘ي لطٖ ثيؿتٓ پيف پيكيٗ ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس زض ؾبَ

تطويٝ ثب ؾٛضيٝ ٚ فطاق ثط ؾط ضٚزٞبي زرّٝ ٚ فطات ٚ  (.13)زٞس ثطاي آة ضٚي ٔيرٟبٖ 

فطثؿتبٖ ثطاي زؾتيبثي ثٝ ٔٙبثـ ٞبي رسي زاض٘س. زض ايطاٖ ثب افغب٘ؿتبٖ ثط ؾط ضٚز ٞيطٔٙس تٙف

آة ثٝ نسٞب يب ايٗ اي اظ  قٛز. ثرف فٕسٜ تطي حفط ٔي غضفٞبي  ظيطظٔيٙي آة ٕٞٛاضٜ چبٜ

قٛز. ثطذي اظ وبضقٙبؾبٖ ثط ايٗ ثبٚض٘س وٝ ٔٙبثـ ظيطظٔيٙي آة زض  طثٛط ٔيؾبَ پيف ٔ ٞعاضاٖ

ؾيؿبت إبَ پيف تچٙس ؾاظ  زِيُ ٕٞيٗ ٝفطثؿتبٖ تب چٙس ؾبَ آيٙسٜ ثٝ پبيبٖ ذٛاٞس ضؾيس. ث

 ؾبظي آة زضيب زض فطثؿتبٖ ايزبز قسٜ اؾت.  فؾيٕي ثطاي قيطيٗ

ٔٙبثـ آثي  زؾتيبثي ثٝيعي ثطاي ض ، ثط٘بٌٔٝصقتٝچٙس ؾبَ زض عَٛ وكٛضٞبي ذبٚضٔيب٘ٝ 

ا٘س. تطويٝ وٝ ثطذي ٔمبٔبت اضقس آٖ اظ ٔسيطاٖ  اؾتفبزٜ ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثـ آة ضا آغبظ وطزٜ رسيس ٚ

اي وٝ ثب  ايٗ ضاٜ ٌصاقتٝ ثٝ ٌٛ٘ٝ زض ٌبْٞب پيف  ضٚ٘س، اظ ٔست ثرف آة ثٝ قٕبض ٔيپيكيٗ 

ارطاي  عضي ؾبذتٝ اؾت ٚؾس ث 200، عي زٚضٜ ظٔب٘ي ٔكرم، ثيف اظ فطاٌيطيه ثط٘بٔٝ 

ٞبي رسي وكٛضٞبي حبقيٝ  ايٗ وكٛض ازأٝ زاضز. ثط٘بٔٝ وٙبض آٖ ٘يع زض ٞب زض ؾبيط ثط٘بٔٝ

ثٝ ِحبػ تِٛيس آة قيطيٗ اظ آة زضيب، . سٙضؾ ايٗ ظٔيٙٝ ٘يع لبثُ تإُٔ ثٝ ٘ؾط ٔي فبضؼ زض ذّيذ

بي اَٚ تب ؾْٛ لطاض ٞ وكٛضٞبي آٔطيىب، فطثؿتبٖ ٚ أبضات ٔتحسٜ فطثي، ثٝ تطتيت زض ضتجٝ

تطيٗ  آة فبضؼ اؾت وٝ ثطاؾبؼ آٔبض يٛ٘ؿىٛ، وٓ  زاض٘س. وٛيت زيٍط وكٛض حبقيٝ ذّيذ
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ثٝ عٛضي وٝ ؾطا٘ٝ آة ٔهطفي آٖ )ثٝ اظاي ٞط ٘فط ، ٞبي آيٙسٜ ذٛاٞس ثٛز وكٛض ز٘يب زض زٞٝ

 (14).قٛز ٔتط ٔىقت ترٕيٗ ظزٜ ٔي 11 ؾبَ( زض

 

 (1998فر/ هتر هكعة)هٌاتع آب شيريي خاٍرهياًِ تر اساس ً

 ؾطا٘ٝ آثي آة قيطيٗ رٕقيت ذبٚضٔيب٘ٝ ٔطعٛة

 1339 8294703300 61947000 ايطاٖ

 3451 77053928000 22328000 فطاق

 3209 203614259000 63451000 تطويٝ

 2926 44700502000 15277000 ؾٛضيٝ

 2505 40831572200 163003000 رٕـ وُ

 ؾطا٘ٝ آثي آة قيطيٗ رٕقيت ٔيب٘ٝ ذكهذبٚض

 184 1097192000 5963000 اؾطائيُ

 198 903474000 4563000 اضزٖ

 11 20526000 1866000 وٛيت

 1140 4799400000 4210000 ِجٙبٖ

 439 1010578000 2302000 فٕبٖ

 116 2405724000 20739000 فطثؿتبٖ
 73 198552000 2724000 أبضات ٔتحسٜ فطثي

 254 4216146000 1659900 يٕٗ

 261 12651226000 48440000 ٔزٕٛؿ
Turton, Anthony, 2003, Hydropolitics in the developing world .Pub .CIPS .Pretoria. 

South Africa.p.43 
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 ب. كليات ّيدرٍلَژي ايراى 
ٞب ضا  ٞب ٚ زضيبچٝ ، تمبضب ثطاي آة اظ عطيك ضٚزذب٘ٝايطاٖ ٔٛلقيت رغطافيبيي ٌطْ ٚ ذكه

، 1400٘يبظ آثي ثرف وكبٚضظي ثٝ تٟٙبيي تب ؾبَ ،ٞبي اِٚيٝ اؾت. ثطاؾبؼ ثطضؾيافعايف زازٜ 

ٞبيي  ضٚ، ايطاٖ زض زٚ زٞٝ آيٙسٜ ثب چبِف ٔىقت ذٛاٞس ضؾيس. اظ ايٗ ٔيّيبضز ٔتط 150ثٝ حسٚز 

 .ٔيّيبضز ٔتط ٔىقت اؾت 113ٔيعاٖ اؾتحهبَ آة زض وكٛض  زض ثرف آة ٔٛارٝ ذٛاٞس قس.

وٝ اظ  زٞس ٞبي رٛي زض وكٛض ضخ ٔي ٔيّيبضز ٔتط ٔىقت ضيعـ 400ٚز زض حبِي وٝ ؾبال٘ٝ حس

ٔيّيبضز ٔتط ٔىقت آٖ زض ؾبَ  130ك قسٜ ٚ ئيّيبضز ٔتط ٔىقت آٖ تجريط ٚ تقط 270ايٗ ٔيبٖ 

ٞبي  ٔيّيبضز ٔتط ٔىقت( ٚ آة 92) ٞبي ؾغحي اظ عطيك آة ٞبي تزسيسپصيط ثٝ فٙٛاٖ آة

ايطاٖ وكٛضي ٘يٕٝ ( 16).ثطزاضي لطاض ٌيطز ٛا٘س ٔٛضز ثٟطٜت ٔيّيبضز ٔتطٔىقت( ٔي 38) ظيطظٔيٙي

وٕجٛز آة ضا  ، ذكىؿبِي ٚيٙسٜٞبي آ اي وٝ عي زٞٝ ٔٙغمٝ .اؾت ٔٙغمٝ ذبٚضٔيب٘ٝ ذكه زض

 يؿتٔىب٘ي يىؿب٘ي ثطذٛضزاض ٘ پطاوٙفاظ زض ايطاٖ ثبض٘سٌي  .رسي تزطثٝ ذٛاٞس وطزثٝ عٛض 

ٔتط  ٔيّي 100اض ثبضـ ٔتٛؾظ ؾبال٘ٝ وٕتط اظ زضنس اظ ؾغح وكٛض ٔمس 28وٝ زض اي  ٝ ٌٛ٘ٝث

ثبقس. ثبال ثٛزٖ  ٔي ٘يع وٕتط ٔيّي ٔتط 200زضنس اظ ؾغح وكٛض اظ  96 ايٗ ٔمساض زض ثٛزٜ ٚ

زضنس  1/1حسٚز ثٝ ضغٓ آ٘ىٝ قٛز. ايطاٖ  ك ٘يع ٔحسٚزيتي ٔضبفف ٔحؿٛة ٔييتجريط ٚ تقط

ٞبي رٟبٖ ضا  زضنس اظ آة 34/0 نطفب ،ٞبي رٟبٖ ضا ثٝ ذٛز اذتهبل زازٜ اؾت اظ ذكىي

 زض اذتيبض زاضز.

ٔيّيبضز  310وٝ اظ ايٗ ٔيعاٖ  ٘سا ٔيّيبضز ٔتطٔىقت ثطآٚضز ٕ٘ٛزٜ 400 ايطاٖ ضا ؾبال٘ٝـ ثبض

ٔتط  زٔيّيبض 90ٞبي آثريع وٛٞؿتب٘ي ٚ ٞعاض ويّٛٔتط ٔطثـ اظ حٛظٜ 870ٔتطٔىقت زضؾغح 

ض ٔٙبعك وٛٞؿتب٘ي زض احط تجريط ٚ ثبقس. ز ويّٛٔتط ٔطثـ ٔٙبعك زقتي ٔي778ٔىقت زض ؾغح 

ٔيّيبضز ٔتط ٔىقت  84زض ٔٙبعك زقتي  ٔيّيبضز ٔتط ٔىقت ٚ 200عٛض ٔتٛؾظ ٞطؾبِٝ ٝ ث كيتقط

قٛز. اظ حزٓ  زضنس اظ حزٓ ثبضـ ضا قبُٔ ٔي 71 وٝ رٕقبً قٛز آة اظ زؾتطؼ ذبضد ٔي

تط ٔىقت زض ٔٙبعك زقتي ٔيّيبضز ٔ 2ٔٙبعك وٛٞؿتب٘ي ٚ  زض ٔيّيبضز ٔتط ٔىقت 59ثبليٕب٘سٜ ٘يع 

سٜ قٔتط ٔىقت ثطآٚضز  زٔيّيبض 35ٞبي ظيطظٔيٙي وكٛض زض حسٚز  حزٓ آة ٕ٘بيس. ٘فٛش ٔي

 ٔيّيبضز ٔتط ٔىقت 80تب حسٚز  ،زضنس ايٗ ٔربظٖ 60ثب فطو لبثّيت ثٟطثطزاضي اظ  .اؾت
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 67/6 زضنس، آة قطة ثب اذتهبل 8/88 ثرف وكبٚضظي ثب اذتهبل پصيط اؾت. أىبٖ

 (17).ثبقٙس تطيٗ ٔهبضف آة زض ايطاٖ ٔئٕٟاظ زضنس  45/4ٚ ثرف نٙقت ثبزضنس 

 ة تزسيسآٔٙبثـ  ٌٙزبيفثٟتطيٗ قطايظ ثب تٛرٝ ثٝ ٔيعاٖ ثبضـ ٚ تجريط آثي زض ايطاٖ، زض 

ة وكٛض اظ آؽطفيت اؾتحهبَ  ٚ ٔيّيبضز ٔتطٔىقت ذٛاٞس ثٛز 135 قٛ٘سٜ ايطاٖ ؾبال٘ٝ

ضٚز حتي ثب افعايف  ضٚز. ثٙبثطايٗ ا٘تؾبض ٕ٘ي طاتط ٕ٘ئيّيبضز ٔتطٔىقت زض ؾبَ ف 100حسٚز

ثرف وكبٚضظي ايطاٖ زض ظٔبٖ حبضط  ثي ضٞبيي يبثس.آ ة، وكٛض اظ ثحطاٖ وٓآٔيعاٖ اؾتحهبَ 

ثيبضي، ثبظزٜ آٞبي ؾٙتي  زض نٛضتي وٝ ثط احط اؾتفبزٜ اظ قيٜٛ ة اؾت.آوٙٙسٜ  تطيٗ ٔهطفٕٟٔ

 (18).فبنّٝ زاضز ة زض ايٗ ثرف ٞٙٛظ ثب اؾتب٘ساضز رٟب٘يآ

 

 ّيدرٍلَژي خاٍر ايراىج. 
ٞبي  وٝ اظ قبذماؾت ُ آثي قطق وكٛض ئٙبثـ ٚ ٔؿب ٔمبِٝ حبضطٔغبِقٝ  حٛظٜ

ثٝ ٔٙبثـ آثي ثطٖٚ  آٖٞبي رٕقيتي  ٌبٜ ٞيسضِٚٛغيه آٖ ثبضـ ا٘سن ٚ ٚاثؿتٍي ؾىٛ٘ت

ٔطاز  ،ض ايٗ پػٚٞفپطزاظيٓ. ز ثٝ ثطضؾي ايٗ ٌؿتطٜ الّيٕي اظ وكٛض ٔي ثٙبثطايٗ .ؾطظٔيٙي اؾت

 )زض ذبٚض( ٞبي ذطاؾبٖ ضضٛي )قٕبَ ذبٚضي( ٚ ؾيؿتبٖ ٚ ثّٛچؿتبٖ اظ ذبٚض ايطاٖ اؾتبٖ

ٞبيي وٝ زض ٔزبٚضت وكٛض افغب٘ؿتبٖ ٚالـ قسٜ ٚ زض زٚ حٛضٝ آثطيع لطٜ لْٛ ٚ  اؾتبٖ .اؾت

 ا٘س. ٞبٖٔٛ لطاض ٌطفتٝ

ثـ اؾت ٚ يىي اظ ويّٛٔتط ٔط 43،550ٔؿبحت ايٗ حٛضٝ  :قَم حَضة صحراي قرُ .1

ضٚزٞبي آٖ حبِت ؾيالثي ٚ فهّي  زِيُ،. ثٝ ٕٞيٗ آيس ثٝ حؿبة ٔيثبضاٖ ايطاٖ  ٞبي وٓ حٛضٝ

ضٚزذب٘ة يقٙي آيٙس. ٞطيطٚز  قٕبض ٔيٝ تطيٗ آٟ٘ب ث ضٚز اظ ٟٔٓ ضٚز ٚ ربْ زاض٘س ٚ ضٚزٞبي وكف

ي ثركي اظ ٌيطز ٚ پؽ اظ ع اظ اضتفبفبت ٔطوعي افغب٘ؿتبٖ ؾطچكٕٝ ٔي ٘يعانّي ايٗ حٛضٝ 

 (19.)ضيعز ٔطظ ايطاٖ ٚ افغب٘ؿتبٖ ثٝ ايٗ حٛضٝ ٔي

ويّٛٔتط ٔطثـ اؾت وٝ ذٛز اظ  109،850ٔؿبحت ايٗ حٛضٝ  حَضة خاٍري يا ّاهَى: .2

تطيٗ  تطيٗ ٚ ذكه ثبضاٖ . ايٗ حٛضٝ ٘يع اظ رّٕٝ وٓقٛز ٔيتطي تكىيُ  ٞبي وٛچه حٛضٝ

قٕبض ٝ تطيٗ ضٚزٞبي آٖ ثٕبقىُ ٟٔقٛز ٚ ضٚزٞبي ٞيطٔٙس ٚ ٔ ٞبي ايطاٖ ٔحؿٛة ٔي حٛضٝ
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ٌيطز، ؾبيط  ٞبي ثبثبيغٕب زض ذبن افغب٘ؿتبٖ ؾطچكٕٝ ٔي غيط اظ ٞيطٔٙس وٝ اظ وٜٛ آيٙس. ٔي

 (20).ٞبي ايٗ حٛضٝ فهّي ٚ ؾيالثي ٞؿتٙس ٚ إٞيت چٙسا٘ي ٘ساض٘س ضٚزذب٘ٝ

اؾت ـ اي اظ آٖ ضا زضثطٌطفتٝ  ـ وٝ حٛضٝ ٞبٖٔٛ ثرف ٌؿتطزٜ ثّٛچؿتبٖ ؾتبٖ ؾيؿتبٖ ٚا

زيطثبظ  ايٗ ؾطظٔيٗ اظ وٕجٛز آة زض   ٚالّيٕي ذكه زاضاي ثٝ فٙٛاٖ پٟٙبٚضتطيٗ اؾتبٖ وكٛض 

 قطايظ وٙٛ٘يٚ ثٟساقتي قٟطٞبي اؾتبٖ زض  بٔيس٘يقآآة  .ٝ اؾتزاقت ثٝ اقىبَ ٔرتّف ٕ٘ٛز

 ،رٕقيت ايٙسٜضقس فع ،اذيط يٞب زض ؾبَ .زقٛ ٔئيٗ إتاظ عطيك ٔٙبثـ آة ؾغحي ٚ ظيطظٔيٙي 

ٞبي آة  ؿتطـ قٟطٞب ٚ افعايف ثطزاقت آة، ٚضقيت ٘بٔٙبؾت وٕي ٚ ويفي ؾفطٌٜ

ٔٙبثـ آثي قٟطٞبي اؾتبٖ ثٝ ضٚظافعٖٚ ٚضزٜ اؾت. ثب تٛرٝ ثٝ ٘يبظ آٚرٛز ٝ ظيطظٔيٙي ضا ث

 80ٔيٗ ؾبال٘ٝ حسٚز إٞبي ضقس ٚ تٛؾقٝ زاضز، ت ٔيٗ آة زض تٕبٔي ظٔيٙٝإٚ إٞيتي وٝ ت ٔغٕئٗ

 (21.)ٕ٘بيس ضطٚضي ٔيثٟساقتي قٟطٞبي اؾتبٖ  بٔيس٘يقآٔيّيٖٛ ٔتط ٔىقت آة 

ايٗ إِّّي وكٛض اؾت ٚ زض قٟطؾتبٖ ظاثُ لطاض زاضز.  زضيبچٝ ٞبٖٔٛ ٞفتٕيٗ تبالة ثيٗ

، ظٔب٘ي ثعضٌتطيٗ تبالة رٟبٖ ٚ تٟٙب زضيبچٝ آة ٌؿتطزٌيزضيبچٝ ثب چٟبض ٞعاض ويّٛٔتط ٔطثـ 

تبٖ ٚ ثّٛچؿتبٖ ٚ زضيبچٝ ٞبٖٔٛ ثٝ ٔيعاٖ ٔيعاٖ آة ٚضٚزي ثٝ ٔٙغمٝ ؾيؿ .ثٛزقيطيٗ ايطاٖ 

ٞبي ثبثبيغٕب زض  ويّٛٔتط عَٛ اظ و1050ٜٛآة ٚضٚزي اظ ضٚزذب٘ٝ ٞيطٔٙس ثؿتٍي زاضز وٝ ثب 

 (22).ٌيطز ٔٙبعك ٔطوعي افغب٘ؿتبٖ ؾطچكٕٝ ٔي

ضا ؾبِٝ زض ٔٙغمٝ رٙٛة قطق وكٛض، ثٝ احتٕبَ ظيبز زضيبچٝ ٞبٖٔٛ  ذكىؿبِي ٞفت اْٚتس

. ٔيعاٖ ثبض٘سٌي اظ ٟٔطٜ ٔبٜ تب ٔطزازٔبٜ ؾبَ آثي وطزآثي وكٛض حصف ذٛاٞس  اظ فٟطؾت ٔٙبثـ

٘ؿجت ثٝ ٌصقتٝ زٚ زضنس وبٞف يبفتٝ ٚ ٕٞچٙيٗ ثب ازأٝ تٛلف آة زض ضٚزذب٘ٝ  82 ـ 83

ٔحيغي  ارتٕبفي، التهبزي، ؾيبؾي ٚ ظيؿت ضٚيسازٞبيٞيطٔٙس ٚ ذكىي زضيبچٝ ٞبٖٔٛ، 

 .ا٘س ؾط ثطآٚضزٜ حبزي زض ٔٙغمٝ

 ٔيبٖلطاضزاز أضب قسٜ  ٘بقي اظتقٟسات  فسْ ارطاي ،ضٚ ي اظ فُّ پيسايف ثحطاٖ پيفيى

تب زِٚت  سق ٔمطض ،عجك لطاضزاز زِٚت ايطاٖ ثب زِٚت افغب٘ؿتبٖ .ايطاٖ ٚ افغب٘ؿتبٖ اؾت

ٔتط ٔىقت زض حب٘يٝ آة ضا اظ عطيك ٞيطٔٙس ثٝ ظاثُ ا٘تمبَ زٞس وٝ ثركي اظ ايٗ  26افغب٘ؿتبٖ 

ِٚي زض چٙس ؾبَ ٌصقتٝ ٚ ثب ازأٝ  .زٛق ٚ يب تبالة ٞبٖٔٛ ؾطاظيط ٔي آة ثٝ زضيبچٝ

زِٚت  وٝ افالْ قسٜ ٔىطض،ٞبي  ٚ ثب پيٍيطي سٜكذكىؿبِي زض ٔٙغمٝ ثٝ ايٗ تقٟس فُٕ ٘
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افغب٘ؿتبٖ ثٝ فّت ذكىؿبِي ٚ وٕجٛز آة اظ ا٘تمبَ آة ٞيطٔٙس ثٝ ؾٛي ظاثُ ذٛززاضي 

ٞبي ثطزاقت  تطيٗ وبٖ٘ٛ يٗ ٔٙغمٝ ثٝ يىي اظ فٕسٜا ،زضيبچٝ ٞبٖٔٛ زض پي ذكه قسٖ. وٙس ٔي

اظ تجقبت آٖ  وٝ زض٘ٛضزيسٜٞبي اعطاف ضا  قٗ ٚ ٔبؾٝ تجسيُ قسٜ ٚ ٕٞٝ ٔعاضؿ ٚ ضٚؾتب

ثٝ وبٖ٘ٛ  ،ٞعاض ٞىتبضي 45ٞبٖٔٛ  ،زٚضٜ ذكىؿبِيضٚؾتبييبٖ اؾت. زض  ٌؿتطزٜ  ٟٔبرطت

زؾت زضيبچٝ ظيط قٗ ٔسفٖٛ  ييٗٞبي پب ثحطا٘ي ثطزاقت قٗ ٚ ٔبؾٝ تجسيُ ٚ ثؿيبضي اظ ضٚؾتب

ا ثيكتط تحت فكبض ثبقٙسٌبٖ ٔٙغمٝ ض ،ضٚظٜ ؾيؿتبٖ 120ا٘س. ايٗ اتفبق زض وٙبض ثبزٞبي  سٜق

 ارطاي ايٗ ٔكىُ ثبثط ايٗ ثبٚض٘س وٝ ظايي لطاض زازٜ اؾت. ثؿيبضي  فٛأُ فطؾبيف ٚ ثيبثبٖ

س ٚ زضيبچٝ ٞبٖٔٛ حُ تٗ آة ضٚزذب٘ٝ ٞيطٔٙ٘ساذتقٟسات زِٚت افغب٘ؿتبٖ ثطاي ثٝ رطيبٖ ا

وٙس ٔعاضؿ ايٗ وكٛض ٘يع ثب ثحطاٖ  زِٚت افغب٘ؿتبٖ افالْ ٔياؾت وٝ  ؾبَ يٗذٛاٞس قس. چٙس

وٝ ٞيطٔٙس اؾت زض حبِي ايٗ . ٚ رطيبٖ آة ضا لغـ ٕ٘ٛزٜ اؾت ٜزٛث  ذكىؿبِي ٔٛارٝ

 (23).ضٚزذب٘ٝ ضازاض٘س  ٔكتطن اظ ايٗ ثطزاضي ثٟطٜ ٔطظي اؾت ٚ ٞط زٚ وكٛض حك اي ضٚزذب٘ٝ

 5/26ٔطزْ ظاٞساٖ ثٝ ٔيعاٖ  آقبٔيس٘ي ٔيٗ آةإت يثطازِٚت  ،ٞبيي ثب تٛرٝ ثٝ چٙيٗ زقٛاضي

ثٝ قٟط زض ٘عزيىي زضيبچٝ ٞبٖٔٛ  عطح آثطؾب٘ي اظ چبٜ ٘يٕٝ ؾْٛ ،ٔيّيٖٛ ٔتطٔىقت زض ؾبَ

چبٜ ( 24).ضا زض زؾت ارطا زاضزحٛضٝ ٞبٖٔٛ اظ  ويّٛٔتط 200ثٝ عَٛ  ـ ٔطوع اؾتبٖ ـ ظاٞساٖ

ٔيّيٖٛ 650ٞب، ٔٙبثـ شذيطٜ آة آقبٔيس٘ي ٔطزْ ؾيؿتبٖ ٚ ثركي اظ ظاٞساٖ اؾت وٝ ثب ٝ ٘يٕ

 (25).٘سا ويّٛٔتطي ظاثُ ٚالـ قسٜ 35 ؾبظي زض ٔتطٔىقت حزٓ شذيطٜ

ضٚزذب٘ٝ ٞيطٔٙس وٝ لؿٕتي اظ ٔطظٞبي ذبٚضي ايطاٖ ضا ثب افغب٘ؿتبٖ تكىيُ  ٔؿإِٝ حمبثٝ

بثـ پبيساض ٔكبرطٜ ٔيبٖ زِٚت ايطاٖ ٚ افغب٘ؿتبٖ ثٛزٜ يىي اظ ٔٙ 1872وٓ اظ ؾبَ  زٞس، زؾت ٔي

 27ثبض ثبفج ثطٚظ ثحطاٖ زيپّٕبتيه ثيٗ زٚ وكٛض قسٜ ٚ 12( 1383اؾت. ايٗ ٔكىُ )تب ؾبَ 

 ثبض ٔصاوطٜ زٚرب٘جٝ ٚ ٔؿتميٓ ٚ يب پصيطـ حىٕيت ثطاي حُ ٚ فهُ آٖ نٛضت پصيطفتٝ اؾت.

يُ ثطاي ٔهط اؾت ٚ ؾيؿتبٖ ثسٖٚ ٞيطٔٙس ٘مف ٞيطٔٙس ثطاي ؾيؿتبٖ ايطاٖ ٔب٘ٙس ٘مف ضٚز ٘

ٔيٗ آة ايٗ اؾتبٖ ذكه ٚ نحطايي ٘مف انّي ٚ إلبزض ثٝ ازأٝ حيبت ٘يؿت. ثٙبثطايٗ زض ت

اي زاضز. ذكىؿبِي چٙس ؾبَ ٌصقتٝ ٚ لغـ ضٚز اظ ؾٛي ظٔبٔساضاٖ افغبٖ، پيبٔسٞبي أٙيتي  پبيٝ

 ظيط ضا ثطاي ايطاٖ ثٝ ز٘جبَ زاقتٝ اؾت:

 قسٜ اؾت.ٖ وبٔالً ذكه زضيبچٝ ٞبٔٛ يه.
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 سٜ اؾت.قوكبٚضظي ٔٙغمٝ آؾيت رسي زيسٜ ٚ زض ثؿيبضي اظ ٘ٛاحي ٘بثٛز زٚ. 

 ا٘س. ثبقٙسٌبٖ ؾيؿتبٖ ٔكبغُ ذٛز ضا اظ زؾت زازٜ ٚ ثٝ ٘مبط زيٍط ٟٔبرطت وطزٜ ؾٝ.

 آؾيت رسي ثط زأساضي ٔٙغمٝ ٚاضز قسٜ اؾت.چٟبض. 

ضٚظٜ ؾيؿتبٖ ٚ حطوت  120ثبزٞبي پٛقف ٌيبٞي ٔٙغمٝ اظ زؾت ضفتٝ ٚ ثط احط پٙذ. 

ؾيؿبت قٟطي ٚ ضٚؾتبيي إٞب، ضٚؾتبٞب، وكتعاضٞب ٚ ت ربزٜ طٞبي ثبزي ثيكتطيٗ ذؿبضت ث ٔبؾٝ

 (26).پصيط اؾت ايطاٖ آؾيت ٕٟٛضي اؾالٔياظ ايٗ ٔٙؾط ر اؾت. آٔسٜٚاضز 

 

 جغرافياي طثيعي افغاًستاىد. 

ويّٛٔتط  652، 225 ي حسٚزبحتؿٔ ثب ض ذكىيهٛض زافغب٘ؿتبٖ ؾطظٔيٙي وٛٞؿتب٘ي ٚ ٔح

 ٞب ٚ وكٛض، وٜٛذبٚض زض قٕبَ ٚ  اظ ذبن افغب٘ؿتبٖ ضا فٕستبً اي پٟٙٝ ٌؿتطزٜ. اؾتٔطثـ 

ويّٛٔتط اظ ؾٕت قٕبَ  100ٚ فطو  600وٟٛٞبي ٞٙسٚوف ثٝ عَٛ  ا٘س. ٞب پٛقب٘سٜ ؾٍٙالخ

ٌصضز. ايٗ  ٛض ٔيوكايٗ  وكيسٜ قسٜ ٚ تمطيجبً اظ ٔيب٘ٝ  ثبذتطيٚ رٙٛة  ؾٛي ثبذتطثٝ  ذبٚضي

ٞطات  وٟٛٞب ثيف اظ ٘يٕي اظ ؾطظٔيٗ افغب٘ؿتبٖ ضا فطاٌطفتٝ ٚ ثطاي قٟطٞبي وبثُ، لٙسٞبض ٚ

 ايزبز وطزٜ اؾت. ضاٞجطزياضظـ 

قٛز ٚ زض ٘عزيىي ٔطظٞبي  وٟٛٞبي لسض ثٝ عطف ٔغطة اظ اضتفبؿ آٖ وبؾتٝ ٔيثب أتساز  

زض اضتفبفبت ٞٙسٚوف ٕٞٛاضٜ ثطف ٚرٛز  .قٛز اضتفبؿ تجسيُ ٔي ٞبي وٓ ايطاٖ ثٝ وٟٛٞب ٚ تپٝ

 زض ٔيبٖ اضتفبفبت ٞٙسٚوف، ٞب پطثطف اؾت. ٞب ٚ يرچبَ ٞب ٘يع لّٝ زاضز. حتي زض تبثؿتبٖ

ٞبي فٕيك ٚ ذٛـ آة ٚ ٞٛا ٚ حبنّريعي ٚرٛز زاضز وٝ ٔحيظ ٔؿبفسي ثطاي پطٚضـ  زضٜ

ٞبي ٔطوعي ٚ  ، اظ وٌٜٛٛيٙس( ضٚزٞبي افغب٘ؿتبٖ )وٝ ثٝ آٖ زضيب ٔي زاْ ٚ تِٛيس ٔيٜٛ اؾت.

 س.ٙيبث ثٝ ؾٕت غطة ٚ رٙٛة رطيبٖ ٔيٚ وكٛض ؾطچكٕٝ ٌطفتٝ  ذبٚضئٙبعك 
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ثؿيبض ظيط  يضٚزٞبآة  قتبةٟب، آ٘ٞب ٚ وبٞف ٘ؿجتبً ؾطيـ اضتفبؿ  ثٝ زِيُ اضتفبؿ ظيبز وٜٛ

 :ا٘طغي ثطق ٔٙبؾت اؾت ت ثطاي تِٛيسفّٚ ثٝ ٕٞيٗ  ثٛزٜ

ويّٛٔتط اظ آٖ زض لؿٕت  1126بٔيط ؾطچكٕٝ ٌطفتٝ ٚ حسٚز ٞبي پ آٔٛزضيب )ريحٖٛ( اظ وٜٛ .1

 .لطاض زاضزٔطظٞبي قٕبِي وكٛض ثب تبريىؿتبٖ، اظثىؿتبٖ ٚ تطوٕٙؿتبٖ 

ويّٛٔتط عَٛ  1400وبثُ ؾطچكٕٝ ٌطفتٝ ٚ  ثبذتطزض  ثبثبيغٕب ٞبي اظ وٜٛوٝ  ٞيطٔٙس )ّٕٞٙس( .2

يطاٖ ٚ افغب٘ؿتبٖ ضا تكىيُ زاضز ٚ زض رٙٛة غطثي افغب٘ؿتبٖ لؿٕت وٕي اظ ٔطظ ٔكتطن ا

قٕبِي آٖ  وكتعاضٞبيٞبي ؾيؿتبٖ ٚ ثّٛچؿتبٖ ٚ  ٔيٗ آة زضيبچٝإتطيٗ ٔٙجـ تٕزٞس ٚ ٟٔ ٔي

زض ٔحُ تاللي ٞيطٔٙس  ،ٌيطز . ٔيعاٖ آثسٞي ايٗ ضٚزذب٘ٝ وٝ اظ حٛاِي وبثُ ؾطچكٕٝ ٔياؾت

 ٔتطٔىقت ثطآٚضز قسٜ اؾت. 11600ٚ اضغٙساة حسٚز 

  آثبز زٚ قٟط ٟٔٓ وبثُ ٚ رالَ ٔيبٖاظ  ،ؾطچكٕٝ ٌطفتٝ ذبٚضيٞبي  اظ وٜٛوٝ  ،ضٚز وبثُ .3

 ضيعز. ذبن پبوؿتبٖ ثٝ ضٚز ؾٙس ٔي ٚ زض ٌصضز ٔي
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اظ وٜٛ  (،27قٛز) التيٗ آضيٛؼ ٘بٔيسٜ ٔيثٝ ضٚزذب٘ٝ ٞطيطٚز وٝ زض ظثبٖ تطوٕٙي تزٗ ٚ  .4

ي وكٛض ا٘سوي اظ ٌصضز ٚ زض قٕبَ غطث اظ ٞطات ٔي ؛ثبثب زض ٔطوع افغب٘ؿتبٖ ؾطچكٕٝ ٌطفتٝ

 ضٚز ؾطا٘زبْ زض ضيٍعاضٞبي تطوٕٙؿتبٖ فطٚ ٔيٚ ٔطظ ٔكتطن ايطاٖ ٚ افغب٘ؿتبٖ ضا تكىيُ زازٜ 

ٔيّيبضز  1/2ؾبِيب٘ٝ حسٚز  ،ٔتٛؾظثٝ عٛض زثي ايٗ ضٚز ( 28).ضزويّٛٔتط عَٛ زا 1230 ٚ

ضا آٖ % آة 50وٝ عجك آذطيٗ تٛافك ا٘زبْ قسٜ، ايطاٖ حك اؾتفبزٜ اظ  اؾتٔتطٔىقت ربضي 

ٔيّيٖٛ ٔتطٔىقت اؾت ٚ ايٗ ضٚزذب٘ٝ وٝ 150زاضز. ٔيعاٖ ثطزاقت فقّي آة اظ ٞطيطٚز حسٚز 

زٞس، پؽ اظ زضيبفت  ويّٛٔتط اظ ٔطظ ٔكتطن ايطاٖ ٚ تطوٕٙؿتبٖ ضا تكىيُ ٔي112حسٚز 

 (29).قٛز اظ ايطاٖ ذبضد ٔي ،ضٚز زض اؾتبٖ ذطاؾبٖ ضضٛي ؾطقبذٝ وكف

 

 كيفيت آب هشْدّـ . 

قسٜ زض ٘مبط ٔرتّف قٟط ٔكٟس، ويفيت آة  ٞبي ا٘زبْ ٞب ٚ آظٔبيف ٝ ثطضؾيثب تٛرٝ ث

ثٙسي وطز.  ٞبي قٛض ٚ ؾٍٙيٗ تمؿيٓ ٞبي قيطيٗ ٚ ؾجه تب آة تٛاٖ اظ آة آثيبضي ضا ٔي

ضقتٝ  4وٝ  قٛز  ٔيٗ ٔيإضقتٝ ضٚزذب٘ٝ ت 24تطيٗ ٔٙبثـ آة ؾغحي قٟطؾتبٖ ٔكٟس، تٛؾظ  ٟٔٓ

 6ضقتٝ ٔطثٛط ثٝ ثرف ضضٛيٝ،  4ٔطثٛط ثٝ ثرف عطلجٝ،  ضقتٝ 6ٔطثٛط ثٝ ثرف احٕسآثبز، 

وٝ ثٝ تبظٌي اظ تمؿيٕبت  ٜزثٛضقتٝ ٔطثٛط ثٝ ثرف والت  4ضقتٝ ٔطثٛط ثٝ ثرف ٔطوعي ٚ 

 ٔكٟس ذبضد اؾت.

ٔبٜ اظ  3ٔيّيٖٛ ٔتط ٔىقت اؾت وٝ زض  94/382ضقتٝ ضٚزذب٘ٝ ٔكٟس  24وُ حزٓ ضٚا٘أة 

ٔبٜ فطٚضزيٗ،  3زض  آيس. ثٝ فُٕ ٕ٘ي آٖ٘ي اظ آة چٙسا  ؾبَ )زي، ثٟٕٗ، اؾفٙس( اؾتفبزٜ

ٞب ثسٖٚ اؾتفبزٜ اظ زؾتطؼ ذبضد  اضزيجٟكت ٚ ذطزاز ٘يع تمطيجب ثيف اظ ٘يٕي اظ آة ضٚزذب٘ٝ

ٞب اؾتفبزٜ  ٔبٞٝ ذكه ؾبَ آٟ٘ٓ ثب ثبظزٜ ثؿيبض پبئيٗ اظ زثي پبيٝ ضٚزذب٘ٝ 6قٛز ٚ تٟٙب زض  ٔي

ايي ٔٙبؾت اظ زؾتطؼ ذبضد  ٞبي شذيطٜ ّت ٘جٛز ؾسزض ٚالـ تٕبْ ؾيالثٟب ٘يع ثٝ ف .قٛز ٔي

٘س وٝ ثيكتط ثٝ ٔٙؾٛض قٛ  ؾبظي ٔي قٛز ٚ يب زض ثقضي اظ ٘مبط ٔخُ ؾس عطق ٚ وبضزٜ شذيطٜ ٔي

 (30).ٌيطز ٔيٗ آة قطة ٔكٟس ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٔيإت

تب  12ٔٙبثـ آثي ٔصوٛض ثب تٛرٝ ثٝ ضٚ٘س ضقس رٕقيت زٚ ٚ ٘يٓ ٔيّيٖٛ ٘فطي قٟط ٚ ؾبال٘ٝ 

ط، تىبفٛي ٘يبظ قٟط ضا ٘ساضز. آة زض ايٗ قٟط زض عَٛ چٙس ؾبَ اذيط چٙسيٗ ثبض ئيّيٖٛ ظا 13
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ٞبي ثقسي ثٝ آٖ  ثٝ ٕٞيٗ فّت يىي اظ اٞساف ثٙبي ؾس زٚؾتي )وٝ زض ثرف .سقثٙسي  ريطٜ

 ٔيّيٖٛ ٔتط ٔىقت آة ثٝ ايٗ قٟط ثٛزٜ اؾت. 150ا٘تمبَ  ،اقبضٜ ذٛاٞس قس(

 

 1381آب شرب هشْد سال هيي أهٌاتع فعلي ت
 ٔيٗ آةإزضنس ت ()ٔيّيٖٛ ٔتط ٔىقت زض ؾبَ ؽطفيت تِٛيس تقساز ٘ٛؿ ٔٙجـ

 % 90 151906955 2752 آة ظيط ظٔيٙي)چبٜ(

 % 5/2 8806165 2 آة ؾغحي)ؾس(

 % 4/8 5578718 1 چكٕٝ ٚ لٙبت

 100 166291838 278 رٕـ

http://stat.mashhadnet.com/amar/81/fa8/tabels/8-3.htm 
 

 ٍ. ّيدرٍپَليتيك افغاًستاى
پيكيٙٝ ٔٙبؾجبت  .اؾت افغب٘ؿتبٖ ؾطظٔيٙي فٕستبً وٛٞؿتب٘ي ٚ ؾطچكٕٝ ضٚزٞبي پطآة

 ٞيسضٚپِٛيتيه ايٗ وكٛض ثب ايطاٖ ثٝ ٚيػٜ زض حٛضٝ آثطيع ٞبٖٔٛ ٘كبٍ٘ط آٖ اؾت وٝ:

ٞب ثب ؾبذتٗ ؾسٞبي ٔرع٘ي ٚ ا٘حطافي ثط ضٚي  افغبٖ ،ؾبَ ٌصقتٝ زض عَٛ يىهسيه. 

ضا وبٞف  )ؾيؿتبٖ( ٞبي ٔتقسز اظ آٖ، ٔيعاٖ آة ربضي ثٝ ؾٛي ايطاٖ ٞيطٔٙس ٚ رساوطزٖ وب٘بَ

آثي ؾيؿتبٖ  ٞبي فطازؾت ضٚزذب٘ٝ، وٓ ٞبي ذكىؿبِي زض ثرف ايٗ ٔٛضٛؿ زض ٍٞٙبٔٝ .ا٘س زازٜ

 اؾت.ضا تكسيس ٕ٘ٛزٜ 

ايٗ لطاضٌطفتٗ ؾيؿتبٖ زض ثرف ا٘تٟبيي ضٚز ٚ ٚاثؿتٍي قسيس آٖ ثٝ آة ٞيطٔٙس، زٚ. 

پصيط وطزٜ اؾت. افعايف ٔهطف آة ٞيطٔٙس زض افغب٘ؿتبٖ زض نس ؾبَ  ثٝ قست آؾيتضا ٘بحيٝ 

ٌصقتٝ ٚ وبٞف آة ربضي ثٝ ؾٛي ؾيؿتبٖ ثبفج وٛچىتطقسٖ ٔؿبحت ٞبٖٔٛ، وبٞف 

بٖ ٚ زض ٟ٘بيت ٟٔبرطت تقساز ظيبزي اظ رٕقيت ايٗ ٔٙغمٝ ٞبي وكبٚضظي ؾيؿت ٚؾقت ظٔيٗ

 قسٜ اؾت.

http://stat.mashhadnet.com/amar/81/fa8/tabels/8-3.htm
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اي اظ حٛضٝ ضٚزذب٘ٝ ٞيطٔٙس زض فضبي  ٞبي ٌؿتطزٜ ٞب ٚ ثرف لطاضٌطفتٗ ؾطچكٕٝؾٝ. 

ؾطظٔيٙي افغب٘ؿتبٖ، وكٛض ايطاٖ ضا ثٝ ِحبػ ؾيبؾي زض ٔٛضـ فطٚزؾتي ٚ ا٘فقبَ لطاض زازٜ 

 (32).اؾت

ي ٞطيطٚز ٚ ٞيطٔٙس زض ذبضد اظ ٔطظٞبي ؾيبؾي ايطاٖ حٛضٝ آثٍيط ضٚزٞب ثٝ زِيُ آ٘ىٝ

)ايطاٖ( اظ ٔٛلقيت فطازؾتي  وكٛض افغب٘ؿتبٖ ٘ؿجت ثٝ ٕٞؿبيٝ ثبذتطي ذٛز ،لطاض زاض٘س

رؿتٝ اؾت.   ثطذٛضزاض ثٛزٜ ٚ ثبضٞب اظ ايٗ ٔٛلقيت غئٛپِٛيتيه زض ٔٙبؾجبت ؾيبؾي ثٟطٜ

قبٖ  ٞبيي اظ رٕقيت ٝ ٚاثؿتٍي ثرفوكٛضٞبي آؾيبي ٔطوعي، قطق ايطاٖ ٚ پبوؿتبٖ، ثٝ ٚاؾغ

 حسالُا٘س. زض عَٛ  ثٝ ضٚزٞبي ذطٚري افغب٘ؿتبٖ فٕالً زض حٛضٝ ٘فٛش وبثُ ٚالـ قسٜ

ٞبي افغب٘ؿتبٖ ٕٞٛاضٜ اظ ايٗ ضٚزٞب ثٝ فٙٛاٖ اثعاضي ثطاي حُ  يىهسؾبَ ٌصقتٝ حىٛٔت

ض ثطذٛضزاضي اظ ا٘س. فطازؾتي افغب٘ؿتبٖ ز ُ ذٛز ثب ٚاحسٞبي ؾيبؾي پيطأٛ٘ي ؾٛز ثطزٜئؿب

اي ضا زض ذبٚض ايطاٖ،  قٛز ايٗ وكٛضحٛظٜ ٘فٛش ٌؿتطزٜ ؾطقبذٝ ضٚزٞبي فطأطظي ثبفج ٔي

 وكٛضٞبي آؾيبي ٔطوعي وؿت وٙس.ٚ ثبذتط ٚ قٕبَ پبوؿتبٖ 

ض ذبٚضٔيب٘ٝ ثٝ ٚيػٜ افغب٘ؿتبٖ ٚ ثطآٔسٖ حىٛٔت ّٔي زض زؾپتبٔجط  11پيبٔسٞبي ضٚيساز 

تحسٜ، ٘مغٝ فغفي زض ٔٙبؾجبت ٞيسضٚپِٛيتيه افغب٘ؿتبٖ ثب ايٗ وكٛض ثب پكتيجب٘ي ايبالت ٔ

اؾت ٚ ثرف فٕسٜ اي اظ رٕقيت  ثب پبيٝ وكبٚضظيثٛز. افغب٘ؿتبٖ وكٛضي  ٕٞؿبيٍبٖ ذٛاٞس

حىٛٔت ٘بچبض ذٛاٞس ثٛز وٝ ثٝ أٛض ظيطثٙبيي چٖٛ ثٙبثطايٗ ا٘س،  ايٗ وكٛض ثٝ وكبٚضظي قبغُ

٘تيزٝ زض . وٙسٞبي آثي تٛرٝ رسي ٞبي ذطٚري ٚ ؾبذت ٚ ؾبظ ؾس ٚ ثٙس ٟٔبض آة

تطي ثب افغب٘ؿتبٖ  ٞبي ٌؿتطزٜ وكٛضٞبيي وٝ ثٝ ايٗ ٔٙبثـ آثي ٚاثؿتٍي ثيكتطي زاض٘س، تٙف

ٔيٗ آة إت ثطايزٚؾتي، ا٘تمبَ آة ايٗ ؾس ؾس يىي اظ اٞساف  ثٝ زِيُ آ٘ىٝذٛاٞٙس زاقت ٚ 

ٌطٌٚبٖ ثٝ ٔخبثٝ ٟط فٕالً ايٗ ق ،اؾت ٔيّيٖٛ ٔتط ٔىقت زض ؾبَ 150قطة ٔكٟس ثٝ ٔيعاٖ 

 التهبزي ٚ حتي ٘ؾبٔي ذٛاٞس ثٛز. ـٞب ثطاي ؾٛزرٛيي اظ آٖ زض ٔٙبؾجبت ؾيبؾي  افغبٖ

ٞبي آة ٔٙغمٝ  ٞبي ؾغحي زض ٔزٕٛفٝ عطح ٞبي ٟٔبض آة رّٕٝ عطح ؾس زٚؾتي اظ

ٞعاض ٞىتبض آة وكبٚضظي ٔٛضز ٘يبظ زض زٚ  25فالٜٚ ثط تإٔيٗ  وٝ اؾت 83ذطاؾبٖ زض ؾبَ 

ٔيّيٖٛ ٔتطٔىقت آة قطة قٟط ٔمسؼ ٔكٟس ضا ٘يع ثب احساث ذظ ِِٛٝ  150 ،ؾٛي ٔطظ

 260ويّٛٔتطي رٙٛة ؾطذؽ ٚ  75ايٗ ؾس زض  وٙس. ضؾب٘ي اظ ؾطذؽ ثٝ ٔكٟس تإٔيٗ ٔي آة
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 ويّٛٔتطي قٕبَ قطق ٔكٟس زض ٘مغٝ نفط ٔطظي ٔيبٖ ايطاٖ ٚ تطوٕٙؿتبٖ احساث قسٜ اؾت.

ٔيّيٖٛ ٔتطٔىقت  950حزٓ ٔفيس آٖ  ت اؾت ٚٔيّيٖٛ ٔتطٔىق 250حزٓ وُ ايٗ ؾس ٞعاض ٚ 

ايٗ ؾس ثط ضٚي ضٚز  (33.)وٙس ٔىقت آة ضا فطاٞٓ ٔي ٔيّيٖٛ ٔتط 820ثبقس وٝ أىبٖ تٙؾيٓ ٔي

 ٌيط٘س. ٞطيطٚز ثٙب قسٜ وٝ ؾطقبذٝ ٞبي انّي آٖ اظ افغب٘ؿتبٖ ؾطچكٕٝ ٔي

 

 گيري ًتيجِ
ٔحيغي ايٗ ارتٕبفبت ثبيس ٚارس  ٞبي تٛاٖ ا٘س. ٞبيي آة پبيٝ ارتٕبفبت ا٘ؿب٘ي اؾبؾبً ؾبظٜ

ٞبي ٔرتّف آٟ٘ب ثبقس وٝ ثتٛا٘س ثٙيبز پٛيبيي ٚ ٔب٘سٌبضي آ٘بٖ ضا فطاٞٓ  تٛا٘بيي پصيطـ فقبِيت

ٞبي  آفطيٗ انّي ثٛزٜ اؾت. آة تطيٗ ٘يبظ ثكط ٘مف ٕ٘بيس. زض ايٗ ٔيبٖ آة ثٝ فٙٛاٖ ثٙيبزي

ٔرتّف ارتٕبفبت ا٘ؿب٘ي زض ٌؿتطٜ  ٔيٗ ٘يبظٞبيإوٖٙٛ زض ت ؾغحي ثٝ ٚيػٜ ضٚزٞب اظ زيطثبظ تب

ا٘س. ثب پيسايف زِٚت  تٕس٘ي احطٌصاضي غضفي زاقتٝ ـٔقيكتي، ثبظضٌب٘ي ٚ ٔطاٚزات فطٍٞٙي 

ٞبي رٛأـ ّٔي زٌطٌٖٛ ٚ أٛض  ٌيطي ٚاحسٞبي ؾيبؾي ّٔي ٘ٛؿ ثطٕٞىٙكي ٔسضٖ ٚ قىُ

ٞبيي  ضٚزذب٘ٝايٗ ٔيبٖ آثٟبي ؾغحي ٚ  س. زضقٔرتّف اظ ٔٙؾط أٙيت ٚ ٔٙفقت ّٔي تقطيف 

ٞب  ّٔت ـ تقبٔالت ٔيبٖ زِٚت إِّّي يبفتٙس. وٝ زض ثيف اظ يه وكٛض ضٚاٖ ثٛز٘س، وبضوطزي ثيٗ

اي اظ ؾبظٌبضي ٚ ٕٞىبضي تب ٘بؾبظٌبضي ٚ تٙف ضا زض  زض ثٟطٚضي اظ ايٗ ضٚزٞب عيف ٌؿتطزٜ

 ثطٌطفت.

ٌيطز. يىي  ثط ٔي ٌؿتطٜ رغطافيبيي اؾت وٝ اظ ثبذتط چيٗ تب ذبٚض ٔطاوف ضا زض ،ذبٚضٔيب٘ٝ

ٞبي ايٗ ٌؿتطٜ، ذكىي الّيٕي ٚ ا٘سوي ثبضـ اؾت. حٛضٝ آثٍيط ثطذي  تطيٗ قٙبؾٝ اظ اؾبؾي

تطيٗ ٔٙجـ آة وكٛض زض ثيف اظ يه وكٛض پطاوٙسٜ  ٞبي ثعضي آٖ ثٝ فٙٛاٖ انّي اظ ضٚزذب٘ٝ

اؾت. ٘يبظ ضٚظافعٖٚ ثٝ آة، ٔٙكبء وكٕىف ٚ ؾتيعـ وكٛضٞبي ذبٚضٔيب٘ٝ ثٛزٜ اؾت. زض 

 ٞبي آثي ذٛاٞس ثٛز. ذبٚضٔيب٘ٝ ذبؾتٍبٜ تٙف ،(21)لطٖ ؾسٜ ٞيسضٚپِٛيتيه

 ٔٛارٝٞبي اؾبؾي  اي اظ ثقس ٔٙبثـ آثي ثب زقٛاضي ايطاٖ ٘يع ثٝ فٙٛاٖ وكٛضي ذبٚضٔيب٘ٝ

 28وٝ زض اي  ٝ ٌٛ٘ٝث ؛يؿتٔىب٘ي يىؿب٘ي ثطذٛضزاض ٘ پطاوٙف اظزض ايطاٖ ثبض٘سٌي اؾت. 

 96ايٗ ٔمساض زض ٔتط ثٛزٜ ٚ ٔيّي 100ٔتٛؾظ ؾبال٘ٝ وٕتط اظ زضنس اظ ؾغح وكٛض ٔمساض ثبضـ 

ثبقس. ثبال ثٛزٖ تجريط ٚ تقطق ٘يع ٔحسٚزيتي  ٔي ٘يع وٕتط ٔتط ٔيّي 200زضنس اظ ؾغح وكٛض اظ 
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ٞبي رٟبٖ ضا  زضنس اظ ذكىي 1/1آ٘ىٝ وكٛض ايطاٖ حسٚز  ثٝ ضغٓ. ضٚز ثٝ قٕبض ٔي زٚچٙساٖ

اظ زيٍط  ٞبي رٟبٖ ضا زض اذتيبض زاضز. زضنس اظ آة 34/0بً نطف ،ثٝ ذٛز اذتهبل زازٜ اؾت

ٕٞبٍٞٙي ظٔب٘ي ٚرٛز ٘ساضز ٚ ثرف فٕسٜ ثبضـ  ،ؾٛ ٔيبٖ ظٔبٖ ٘يبظ ثٝ ثبضـ ٚ ظٔبٖ ضٚيف

٘يبظ ضٚيكي وكٛض زض ثٟبض ٚ  ايٗ زض حبِي اؾت وٝ .وكٛض زض فهَٛ پبييع ٚ ظٔؿتبٖ اؾت

 تبثؿتبٖ اؾت.

زض ليبؼ ثب زيٍط  ،لْٛ ٚ ٞبٖٔٛ لطاض زاضز ط لطٜزض لّٕطٚ زٚ حٛضٝ آثٍيوٝ ذبٚض ايطاٖ 

. زٚ ضٚزذب٘ٝ ٟٔٓ ايٗ زٚ حٛضٝ ثطذٛضزاض اؾتٔيعاٖ ثبضـ وٕتطي اظ ٘ٛاحي وكٛض 

ٌيط٘س. زضيبچٝ ٞبٖٔٛ زض  ٞبي ٔطوعي افغب٘ؿتبٖ ؾطچكٕٝ ٔي آثطيع)ٞطيطٚز ٚ ٞيطٔٙس( اظ وٜٛ

تٝ ثٝ ايٗ ضٚز اؾت. ٔٙبؾجبت قٕبَ اؾتبٖ ؾيؿتبٖ ٚ ثّٛچؿتبٖ ٚ قٟطؾتبٖ ظاثُ ٔبٞيتبً ٚاثؿ

ْ ثب تٙف ثٛزٜ ؤٞيسضٚپِٛيتيه افغب٘ؿتبٖ ثب ايطاٖ زض ايٗ ٘بحيٝ زض عَٛ نس ؾبَ ٌصقتٝ تٛ

ؾٟٓ حمبثٝ ايطاٖ وبٞف يبفتٝ ٚ ثبضٞب ٘يع ثٝ زاليُ  ٔرتّف لغـ قسٜ اؾت  ،زض ٞط زٚضٜ .اؾت

ي ٚ ثٙيبزٞبي ٔقيكتي، ثْٛ زضيبچٝ ٞبٖٔٛ، ٚيطا٘ي وكبٚضظ وٝ ٘تيزٝ آٖ زض چٟطٜ ٘بثٛزي ظيؿت

 ٞبي ارتٕبفي ٕ٘ٛز يبفتٝ اؾت. ؾىٛ٘تٍبٞي قٟطي ٚ ضٚؾتبيي، ٟٔبرطت، ٘بأٙي ٚ ثعٞىبضي

ٔيٗ إت يثطا اظ ؾٛيي زِٚت ايطاٖ ثسٖٚ ايٙىٝ ثتٛا٘س تساْٚ رطيبٖ آة ضا ٕٞيكٍي ٕ٘بيس،

 ٔتطويّٛ 200عطح آثطؾب٘ي اظ چبٜ ٘يٕٝ ؾْٛ ثٝ قٟط ظاٞساٖ ثٝ عَٛ آة قطة ٔطزْ ظاٞساٖ 

ضا زض زؾت ارطا زاضز. ايٗ الساْ ثٝ ٔفْٟٛ ٌؿتطـ حٛظٜ ٘فٛش افغب٘ؿتبٖ زض حٛضٝ ٞبٖٔٛ اظ

ٌؿتطٜ رغطافيبي ؾيبؾي ايطاٖ ٚ ٚاثؿتٍي ضٚظافعٖٚ قٕبض ثيكتطي اظ رٕقيت وكٛض ثٝ 

ٞب تٟٙب زض يه ٔٛضز ٚرٝ  . ايٗ حىٛٔتثبقس ٔقطو تٟسيس ٔيؾت وٝ حجبت آٖ زض ا يحىٛٔت

 ٚ آٖ وبٞف ؾٟٓ ايطاٖ زض ٞط زٚضٜ اظ ٔصاوطات ثٛزٜ اؾت.ا٘س  اقتطان زاقتٝ

ٔيّيٖٛ ٔتطٔىقت آة  820ؾبال٘ٝ ثب افتتبح ضؾٕي ؾس زٚؾتي ٔيبٖ ايطاٖ ٚ تطوٕٙؿتبٖ، 

ٔيٗ آة اضاضي زقت ؾطذؽ ثٝ إ. ٞسف اظ ارطاي ايٗ عطح تقٛز ٔيثطاي زٚ وكٛض تٙؾيٓ 

ٔيٗ آة إتٛؾقٝ ثطاي تطوٕٙؿتبٖ، ت ٞعاض ٞىتبض 26ٞعاض ٞىتبض تٛؾقٝ ثطاي ايطاٖ ٚ  25ٔيعاٖ 

ٞب  ربيي ذظ ٔطظي ٚ ٟٔبض ؾيالة قطة ٔكٟس، رٌّٛيطي اظ فطؾبيف ضٚزذب٘ٝ ٞطيطٚز ٚ ربثٝ

ٞبي ٔطوعي افغب٘ؿتبٖ اؾت،  . ايٗ ؾس ثط ضٚي ٞطيطٚضز وٝ ٔٙكبء آٖ وٜٛفٙٛاٖ قسٜ اؾت

 احساث قسٜ اؾت.
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ٞبي ٔحيغي آٖ ثب  ضٚز وٝ تٛاٖ يقٟط ٔكٟس اظ ثقس رٕقيتي زٚٔيٗ وال٘كٟط ايطاٖ ثٝ قٕبض ٔ

تٛا٘س ٘يبظٞبي آثي آٖ ضا  ٔيّيٖٛ ظائط ٕ٘ي 13تب  12ٔيّيٖٛ ٘فط ٚ ؾبال٘ٝ  5/2فعٖٚ ثط ارٕقيتي 

ثٝ ٘بچبض زِٚت ثبيس ثركي اظ آة ؾس زٚؾتي ضا اظ عطيك ِِٛٝ ثٝ عَٛ نس ٚ  .ٔيٗ ٕ٘بيسإت

ثٝ پيكيٙٝ ٘بضٚقٗ حىٛٔت  پٙزبٜ ويّٛٔتط ثٝ ايٗ قٟط ٔٙتمُ ٕ٘بيس. چٙيٗ السأي ثب تٛرٝ

ٞبي زٞكتٙبن ثطآٔسٜ اظ لغـ آة ٞيطٔٙس ٚ  افغب٘ؿتبٖ ثٝ ٚيػٜ زض حٛضٝ زضيبچٝ ٞبٖٔٛ ٚ آؾيت

ٔيٗ آة قٟط إچٙس ؾبَ ذكىؿبِي پيٛؾتٝ، ثسٌٕب٘ي ثٝ ٔب٘سٌبضي ٞطيطٚز ثٝ فٙٛاٖ ٔٙجـ ت

ٞطيطٚز  ٔكٟس، زض نٛضت لغـ آة ثٝ زِيُ ربيٍبٜ ّٔي ٚ ٔصٞجيزٞس.  ٔكٟس ضا افعايف ٔي

ّٔي زض ؾغح قبٞس ثطٚظ ثحطاٖ ـ  ثطذالف ظاثُ زض ؾيؿتبٖ ـتٛؾظ حىٛٔت افغب٘ؿتبٖ 

 ذٛاٞيٓ ثٛز.

ثٝ ٘ٛؿ وبضوطز ٔتِٛيبٖ ؾيبؾت  ثؿتٝاظ زيٍط ؾٛ ثطآٔسٖ حىٛٔتي ثبحجبت زض افغب٘ؿتبٖ، 

وٝ  ضٚ . ذٛقبيٙسي اظ آٖتٛا٘س ذٛقبيٙس ثبقس ٚ ٞٓ ٘بذٛقبيٙس ٔيذبضري ٚ زاذّي، ٞٓ 

اي  ذٛاٞس ثٛز ٚ ثٝ ٌٛ٘ٝ وكٛضٔبٖاي ٚ ّٔي ثطاي  وٕتط ذبؾتٍبٜ ٘بأٙي ٘بحيٝ ،ذبٚضي ٕٞؿبيٝ

٘يع ثٝ ذٛاٞس زاقت. ٘بذٛقبيٙس  ٔٙغمٝحجبت ذٛاٞس ضؾيس وٝ پيبٔسٞبي أٙيتي ٔغّٛثي ثطاي 

ايٗ حىٛٔت ّٔي ثبيس پبؾساض ٔٙبفـ ٚ أٙيت ّٔي وكٛضـ ثبقس. اظ آ٘زب وٝ  ايٗ زِيُ وٝ

 ثطايطثٛط ثٝ ثرف وكبٚضظي ٔٞبي  ايزبز ظيطؾبذتٚ پبيٝ اؾت  وكبٚضظيافغب٘ؿتبٖ وكٛضي 

ؾيؽ ؾس ثط ضٚي إٞطٌٛ٘ٝ الساْ زِٚت يب ٟ٘بزٞبي ٔحّي زض ت ،تٛؾقٝ ٘يبفتٝ اؾتآٖ قىٛفبيي 

وُ وكٛض ثٝ ٚيػٜ قٟط  اي٘بپصيطي ثط ٞطيطٚز ثٝ ٔٙؾٛض تٛؾقٝ وكبٚضظي، تجقبت أٙيتي رجطاٖ

ٜ اظ پيكيٙٝ ٔٙبؾجبت ٞيسضٚپِٛيتيه افغب٘ؿتبٖ ثٝ فٙٛاٖ تزطثٝ ثطآٔس ٔكٟس ذٛاٞس زاقت.

٘كبٍ٘ط ٘ٛفي ثي افتٕبزي  آٖفطٚزؾت زض فطازؾت ضٚز ٚ ايطاٖ ثٝ فٙٛاٖ وكٛضي زض وكٛضي 

إِّّي لٛافس  ٞبي ثيٗ ٚضي وكٛضٞب اظ آة ٔيبٖ زٚ وكٛض اؾت. ٚالقيت آٖ اؾت وٝ زض ثٟطٜ

پّٕبتيه ٔتٙٛفي اظ حُ ٚ فهُ زٚؾتب٘ٝ تب ٘بچبض وكٛضٞب ثٝ السأبت زي .ٔحىٕي ٚرٛز ٘ساضز

 :قٛز  ضٚ پيكٟٙبز ٔي ا٘س. اظ ايٗ تغٕيـ ٚ تٟسيس ضٚي آٚضزٜ

ٔٙبثـ ٞيسضٚوطثٙي چٙساٖ غٙي ٘جٛزٜ ٚ ثٝ ذبضد ٚاثؿتٝ  ِحبػافغب٘ؿتبٖ اظ  . ثٝ زِيُ آ٘ى1ٝ

ضا ثب  آة ثب ايٗ وكٛض ٘يبظٞبي ٞيسضٚوطثٙي آٖزايٕي تٛا٘س زض ثطاثط ٔجبزِٝ  اؾت، ايطاٖ ٔي
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ثتٛا٘س زض ثطاثط آٟ٘ب  ،ٔيٗ ٕ٘بيس وٝ زض نٛضت لغـ آة ٞيطٔٙس ٚ ٞطيطٚزإقطايظ آؾب٘تطي ت

 ٕ٘بيي وٙس. لسضت

اؾتفبزٜ اظ ثٙبزض وكٛضٞبي ثٝ يىي اظ ٔكىالت افغب٘ؿتبٖ ٔحهٛضثٛزٖ زض ذكىي ٚ ٘يبظ . 2

ثٝ قطايظ ذبل ثب  تإؾيؽ ٚٞبي زضيبي فٕبٖ ثٙسضي ضا  تٛا٘س زض وطا٘ٝ يطاٖ ٔيإٞؿبيٝ اؾت. 

نبزضات ٚ ٚاضزات ايٗ وكٛض اذتهبل زٞس ٚ ثٝ ايٗ وكٛض وٕه ٕ٘بيس تب نبزضات ٚ 

 ٚاضزات ذٛز ضا ثب رٟبٖ ذبضد اظ عطيك ايٗ ثٙسض ا٘زبْ زٞس. 

وٝ  قٛز ثب تٛرٝ ثٝ ثبالثٛزٖ تٛاٖ فٙي وبضقٙبؾبٖ ايطا٘ي زض ؾبذت ؾس، تٛنيٝ ٔي .3

، اِٚٛيت رطيبٖ زاض٘سافغب٘ؿتبٖ ثٝ ؾٛي ايطاٖ ضٚزٞبيي وٝ اظ  زض ذهٛلٞبي ايطا٘ي  قطوت

 يٙس وبض ثٝ ؾٛز زٚ وكٛض تٕبْ قٛز.آاي وٝ ثط ثٝ ٌٛ٘ٝ ؛ُ قٛ٘سيٌصاضي لب ؾطٔبيٝ
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